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“Quando não 
estou bem, posso 

ver as coisas
mas não consigo

vivenciá-las.”
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POR QUE É 
IMPORTANTE 
QUE VOCÊ 
CONHEÇA SEU 
TIPO DE ASMA?

O fato é que nem todos os tipos de 
asma são iguais. A asma tem várias 
causas e os pacientes manifestam os 
sintomas em graus diferentes.1

Para aqueles com asma, temos boas 
notícias. Nos últimos anos, um tipo 
específico de inflamação, a Tipo 2, foi 
identificada como sendo a causa da 
asma em mais da metade dos pacientes. 
Isso pode significar uma abordagem 
personalizada do tratamento.1,2

VOCÊ SABIA?
A inflamação Tipo 2 está 
presente em aproximadamente 
50% a 70% dos adultos que 
convivem com asma.2
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“Sempre que a
asma piora, ela

afeta outras coisas
na minha vida.”
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»     Tem sintomas de asma mais de duas vezes 
por semana.3

»     Acorda por causa dos sintomas da asma.3

»     Usa seus medicamentos de auxílio mais de 
duas vezes por semana.3

»     Os sintomas da asma limitam suas 
atividades diárias.3

Ser honesto com você mesmo(a) pode ser 
o início de uma nova conversa entre você e 
seu(sua) médico(a).3

SUA ASMA ESTÁ 
CONTROLADA?3

Veja se você se identifica com as 
seguintes situações:3
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“Finalmente 
me dei conta 

de como minha 
asma é séria.”
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COMO É
CONVIVER
COM ASMA
GRAVE?

Conviver com asma grave pode 
afetar a vida das pessoas.

Você se identifica com alguns 
dos sintomas abaixo?3

Se a resposta for sim, é 
importante que você converse 
com seu(sua) médico(a).3

»   97% das pessoas que convivem 
com a asma grave e não 
controlada relatam que os sintomas 
limitam suas tarefas diárias.3

»   83% das pessoas confirmam que 
a asma grave e não controlada 
afeta suas relações pessoais.3

»   Mais de 54% das pessoas que 
convivem com a asma grave e 
não controlada dizem que já 
tiveram depressão por causa dos 
sintomas mal controlados.3

VOCÊ SABIA?
50% das pessoas com asma 
que relatam sintomas graves 
e persistentes também 
achavam que a asma estava 
completamente sob controle.4
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de pessoas convivem com
asma com inflamação Tipo 2.2,7

de pessoas convivem com 
asma em todo o mundo.7

167
milhões

UM BOM TRATAMENTO CONTRA 
A ASMA COMEÇA CONHECENDO 
O TIPO DE ASMA QUE VOCÊ TEM.

339
milhões

Até

O QUE É
EXATAMENTE
A ASMA
TIPO 2?

A asma está associada à 
inflamação nos pulmões.5,6

A inflamação Tipo 2 é um tipo 
específico de inflamação, 
presente em mais da metade 
dos pacientes com asma.2,5,6

A inflamação Tipo 2 pode causar 
dois dos tipos mais comuns de 
asma: a eosinofílica e a alérgica. 
A asma relacionada à inflamação 
Tipo 2 agora é conhecida como 
asma com inflação do Tipo 2.5

VOCÊ SABIA?
A inflamação Tipo 2 também 
está associada a outras 
doenças, como pólipos 
nasais, alergias, infecções 
sinusais e dermatite atópica.7



“Quanto mais
eu souber sobre

asma, mais posso
me ajudar”
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METAS PARA 
CONTROLAR A 
ASMA GRAVE:

Falar com seu(sua) médico(a) para 
conhecer a fundo a asma e sua relação 
com a inflamação Tipo 2, pode dar um 
novo panorama sobre como conviver 
melhor com sua doença. Utilizar 
ferramentas como o monitoramento 
dos sintomas, mantendo uma lista 
de gatilhos pessoais e criar um Plano 
de Tratamento de Asma junto com 
seu(sua) médico(a), já é uma boa 
maneira de atingir essas metas:2

»     Reduzir a frequência e a 
gravidade das crises de asma.8

»     Reduzir os sintomas para 
melhorar a qualidade de vida.3

»     Reduzir os efeitos colaterais 
das medicações.2

»    Melhorar a função pulmonar.8
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Ter um acompanhamento médico regular pode ajudar a 
estar atualizado(a) e conhecer a fundo seu tipo de asma. 
 
Baixe as revistas já publicadas que podem ajudar 
a entender sua asma em: 
 
repenserespire.com.br

VOCÊ
CONHECE
SEU TIPO DE
ASMA?
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